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KẾ HOẠCH  

Ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại An Giang 

 

Biến thể B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi và được 

báo cáo với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào ngày 24/11/2021. WHO xếp biến thể 

này vào nhóm biến thể đáng lo ngại và đặt tên là Omicron. Mặc dù còn cần xem xét 

và đánh giá tiếp tục xem biến thể Omicron có vượt qua Delta để trở thành biến 

thể chiếm ưu thế trong thời gian tới, tuy nhiên có nhiều khả năng biến thể Omicron 

sẽ lây lan ở mức độ toàn cầu. Đến ngày 17/12/2021 số ca nhiễm Omicron đang 

gia tăng trên khắp Nam Phi và đã xuất hiện ở khoảng 77 quốc gia/vùng lãnh thổ, 

trong đó có các nước châu Á - Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ,... Nhiều nước đã nhanh chóng siết chặt các 

quy định về đi lại quốc tế để giảm thiểu nguy cơ biến thể xâm nhập. 

Tại Việt Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2021 Bộ Y tế đã phát đi báo cáo trường 

hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ghi nhận.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, nhằm chủ động kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó với biến thể Omicron như 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể xâm nhập; phát hiện 

sớm nhất sự xuất hiện của biến thể Omicron tại tỉnh An Giang.  

2. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu 

tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế 

- xã hội nếu xuất hiện biến thể nguy hiểm tại tỉnh. 

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại các cửa khẩu biên giới của 

tỉnh giáp với Campuchia. 

2. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

COVID-19 tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp. 

3. Tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường 

hợp nhiễm biến thể Omicron tại tỉnh. 

4. Tăng cường cập nhật thông tin trên thế giới về biến thể Omicron để có 

đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm; chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, can 

thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả. 

5. Triển khai đầy đủ, kịp thời việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ 
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sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

6. Kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống đáp ứng chống dịch từ cấp Tỉnh 

đến cấp huyện và cấp xã. Ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của 

dịch do biến thể Omicron gây ra. 

7. Tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các Trạm Y tế lưu động; tổ chức 

chăm sóc F0 tại cộng đồng. 

8. Tiếp tục và duy trì hoạt động các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 ở cấp 

tỉnh, cấp huyện.  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại các cửa khẩu biên giới của 

tỉnh giáp với Campuchia. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế, tổ chức cách ly, 

xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Đặc biệt lưu ý đối với người nhập cảnh qua các cửa khẩu hoặc các chuyến tàu, 

chuyến xe có hành khách xuất phát từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có sự xuất 

hiện của biến thể Omicron, bắt buộc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ 

các quốc gia, vùng lãnh thổ này (không cho phép cách ly tại nhà), bất kể tiền sử 

đã tiêm vắc xin hoặc đã mắc COVID-19 trước đó (ngoại trừ trường hợp người 

nhập cảnh vào làm viẹ ̂c ngắn ngày thì thực hiện theo Công văn số 10943/BYT-

MT ngày 24/12/2021). 

- Kiểm soát nghiêm, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, tổ chức kiểm tra 

chốt chặn 24/24, đặc biệt là các đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt 

động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên 

giới. 

- Tăng cường các biện pháp an ninh hàng hải, giám sát ngăn chặn và phát 

hiện sớm, xử lý nghiêm những trường hợp lên bờ, xuống tàu bất hợp pháp. 

2. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc 

biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp 

- Tổ chức các hoạt động theo dõi sức khỏe, tầm soát, sàng lọc tại cơ sở y tế, 

trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm phát hiện và thông báo sớm 

cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương những 

trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 có liên quan người nhập cảnh, trường hợp 

nghi ngờ tái nhiễm COVID-19 để thực hiện xét nghiệm kiểm tra; trong đó có thể 

có những trường hợp không phát hiện nhiễm trong quá trình cách ly kiểm dịch 

sau nhập cảnh. 

- Giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp để tiến 

hành cách ly kiểm dịch, xét nghiệm theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện giám sát, cách ly, xét nghiệm theo công văn số 

10737/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát và 

phòng chống COVID-19 biến thể Omicron. 

3. Tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các 

trường hợp nhiễm biến thể Omicron 
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- Các phòng xét nghiệm Real time-PCR chủ động nâng cao năng lực để phát 

hiện sớm trường hợp nhiễm biến thể Omicron bằng cách xem xét dấu hiệu 

thiếu gen S trong các mẫu xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2. 

- Thực hiện gửi mẫu cho viện Pasteur-TPHCM làm xét nghiệm giải trình tự 

gen tất cả các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thuộc nhóm sau: 

+ Người nhập cảnh trong vòng 28 ngày. 

+ Người tái nhiễm COVID-19. 

Tất cả các trường hợp trên, sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 

được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 để cách ly điều trị và thực hiện 

xét nghiệm giải trình tự gen. 

- Tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến 

bất thường (số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong tăng bất thường theo 

thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể,...), chủ động phối hợp với viện Pasteur-

TPHCM lấy mẫu giải trình tự gen để phát hiện biến thể/ biến chủng mới. 

4. Tăng cường cập nhật thông tin liên tục trên thế giới về biến thể 

Omicron để có đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm, chuẩn bị các biện pháp 

phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả 

- Thường xuyên truy cập thông tin từ các trang tin điện tử chính thống như 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Châu 

Âu (ECDC), Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC),... 

để cập nhật tình hình trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và thông báo 

đến người dân, cộng đồng. 

- Cập nhật và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Quốc gia, Chính phủ và Bộ Y tế. 

- Tổ chức truyền thông hướng dẫn và truyền thông nguy cơ đúng mức, phù 

hợp và hiệu quả về biến thể Omicron đến người dân và cộng đồng. 

5. Triển khai đầy đủ, kịp thời việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ 

sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

- Các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch số 4681/KH-SYT 

ngày 23/12/2021 của Sở Y tế về việc tiêm liều bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin 

phòng COVID-19 tỉnh An Giang. 

- Cập nhật hàng ngày tình hình tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại các địa 

phương trong tỉnh, báo cáo hàng ngày cho BCĐ PCD của tỉnh để có chỉ đạo kịp 

thời. 

6. Kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống đáp ứng chống dịch từ cấp 

Tỉnh đến cấp huyện và cấp xã. Ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy 

hiểm của dịch do biến thể Omicron gây ra. 

- Tiếp tục kiện toàn về nhân sự, quy trình hoạt động và triển khai hiệu quả 

các đội đáp ứng chống dịch của tỉnh, huyện và xã; đồng thời, kết nối để trở thành 

một mạng lưới đồng bộ, hiệu quả trong công tác tổ chức giám sát, cảnh báo và 

can thiệp hiệu quả kịp thời đối với dịch bệnh trên địa bàn. 

- Khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại tỉnh, tập 
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trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương 

xử lý dập dịch, cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng 

lây lan và gây bệnh nặng của biến thể Omicron được cập nhật, kịp thời triển khai 

các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết, cách ly tập trung nghiêm 

ngặt đối với người tiếp xúc gần (F1). 

- Theo dõi, phân tích dữ liệu theo nhóm, chuỗi người nhiễm Omicron để 

đánh giá mức độ lây nhiễm, mức độ nặng, tử vong,... từ đó đưa ra các giải pháp 

xử lý kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  

7. Tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các Trạm Y tế lưu động; tổ 

chức chăm sóc F0 tại cộng đồng. 

- Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thiết lập Trạm Y tế lưu 

động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung 

cấp oxy y tế cho các Trạm Y tế phường, xã, thị trấn để đáp ứng nhu cầu sử dụng.  

- Triển khai mở rộng phần mềm kết nối giữa người bệnh với nhân viên y tế 

và cơ quan quản lý F0 tại địa phương nhằm chăm sóc và hỗ trợ cho F0 đang cách 

ly điều trị tại nhà trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Huy động lực lượng đội ngũ Hội thầy thuốc trẻ và các sở, ban, ngành, các 

tổ chức chính trị - xã hội thành lập tổng đài (0296)1022 để tư vấn, hướng dẫn theo 

dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà.   

8. Tiếp tục và duy trì hoạt động các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 

ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.  

- Tăng cường năng lực hệ thống thu dung điều trị COVID-19, tránh quá tải 

cơ sở y tế, phân loại và chuyển tầng hợp lý, không để bệnh nhân thiếu sự chăm 

sóc nên chuyển nặng. Tập huấn, đào tạo các cơ sở điều trị tuyến huyện thị để đáp 

ứng nhu cầu tình hình diễn biến phức tạp của nhiễm biến thể Omicron. 

- Tiếp tục và duy trì hoạt động các cơ sở điều trị COVID-19 theo phân tầng 

các cấp. Các cơ sở điều trị rà soát, bổ sung và đề xuất những trang thiết bị, vật tư 

y tế cần thiết để phục vụ bệnh nhân.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu và các đơn vị liên quan triển 

khai các biện pháp giám sát, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu theo các quy định của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia.  

- Triển khai các biện pháp giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm nhất sự 

xuất hiện (nếu có) biến thể Omicron tại tỉnh. Tăng cường phối hợp với những đơn 

vị chuyên môn Viện Pasteur-TPHCM thực hiện việc giải trình tự gen. 

- Tăng cường năng lực cơ sở thu dung, chăm sóc, điều trị người mắc COVID-

19, đảm bảo phân tầng hợp lý để điều trị bệnh nhân. 

- Chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo cấp huyện, sở, ban, ngành và các tổ 

chức chính trị - xã hội duy trì, phát triển các trạm y tế lưu động, triển khai mở 

rộng phần mềm hỗ trợ quản lý, điều trị F0 tại nhà và tổng đài tư vấn, hướng dẫn 

theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà.   
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- Tăng cường giám sát việc triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc vắc xin 

COVID-19 theo kế hoạch đã ban hành. Theo dõi tiến độ nhận và phân bổ vắc xin 

để tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo nguồn vắc xin đầy 

đủ phục vụ công tác tiêm chủng. 

- Thường xuyên truy cập thông tin về biến thể Omicron, phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông để truyền tải thông tin, truyền thông hướng dẫn các 

biện pháp phòng chống hiệu quả đến người dân và cộng đồng. 

2. Công an tỉnh 

- Thực hiện công tác truy vết dịch tễ COVID-19, tiếp nhận thông tin truy vết 

trường hợp có liên quan đến biến thể Omicron từ Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố để điều phối hoạt động truy vết, trực tiếp xác định các mốc dịch tễ và 

truy vết các F0, Fl,...trên địa bàn tỉnh đảm bảo thần tốc, chính xác, kịp thời, không 

bỏ sót đối tượng. 

- Tăng cường các biện pháp giám sát tại địa bàn dân cư kịp thời phát hiện, 

đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép trên địa 

bàn huyện, thị, thành; nhất là tại các địa bàn khu vực trung tâm, khu vực có người 

nước ngoài cư trú và làm việc. Khi có trường hợp nhập cảnh trái phép phối hợp 

với địa phương và y tế để tiến hành cách ly y tế, xét nghiệm theo quy định. 

- Phối hợp Công an các tỉnh giáp ranh thực hiện công tác quản lý Nhà nước 

đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại tỉnh. 

- Nắm tình hình các đối tượng nhập cảnh, kiểm tra cơ sở lưu trú (khách sạn, 

nhà nghỉ doanh nghiệp, khu lưu trú chuyên gia), phương tiện vận chuyển hành 

khách có liên quan từ các tỉnh vào An Giang. 

- Tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly (cơ sở y tế, 

khu lưu trú; nhà nghỉ, khách sạn được cách ly y tế tập trung), bệnh viện dã chiến 

điều trị bệnh nhân COVID-19; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

trường hợp có nguy cơ hoặc nhiễm biến thể Omicron trốn khỏi khu cách ly, bệnh 

viện dã chiến. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung và đảm bảo các nguồn lực để thực 

hiện việc cách ly chống dịch; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên tâm 

thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và chỉ đạo tiến hành 

cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y 

tế. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly; phòng 

chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly; xử lý môi trường bên trong khu 

cách ly; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan triển 

khai các biện pháp giám sát, kiểm dịch đảm bảo an ninh biên phòng, cửa khẩu. 

- Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh 
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trái phép. 

5. Sở Tài chính 

- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Tài chính rà 

soát, cân đối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kịp thời từ nguồn ngân sách 

và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương theo phân cấp ngân 

sách, phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước. 

- Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh cho cán bộ y tế thuộc thẩm quyền được giao theo quy định. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, có Kế hoạch 

tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến, qua 

truyền hình tương ứng với từng cấp độ dịch và đảm bảo phòng, chống dịch 

COVID-19  

7. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch 

Thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và du 

lịch, hướng dẫn các địa phương các biện pháp thực hiện đối với hoạt động nghỉ 

dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục, thể thao; Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim,… đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch theo từng cấp độ dịch. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với các địa phương, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thực 

hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do 

ảnh hưởng dịch COVID-19 trong tỉnh.  

9. Sở Giao thông vận tải 

- Thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tham 

mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về hoạt động vận tải hàng khách, hàng 

hóa,... trên các tuyến thủy, bộ đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo cấp 

độ dịch. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các phương tiện giao thông qua lại biên giới 

thực hiện đúng theo các quy định của Bộ Giao thông vận tại và Bộ Y tế, nhất là 

các nội dung liên quan đến việc kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, chống 

sự xâm nhập biến chủng Omicron vào Việt Nam. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức truyền thông rộng rãi để người dân và cộng 

đồng hiểu đúng và cùng hợp tác với cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú trọng đến biến thể 

Omicron. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn kịp thời những 

thông tin xấu, lệch lạc liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, tránh gây 
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ảnh hưởng xấu đến hiệu quả phòng chống dịch. 

- Chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc 

khai báo và quét mã QR tại các nơi công cộng, siêu thị, chợ, nhà hàng, tiệm/quán 

bán thức ăn, uống, bến xe, bến phà,.. nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý và 

truy vết khi cần thiết. 

11. Các Sở, ban, ngành có liên quan 

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung truyền thông công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, trong đó chú trọng đến biến thể Omicron theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế và cơ quan truyền thông. 

- Phát hiện sớm người nhập cảnh trái phép, các trường hợp 

tái nhiễm COVID-19 hoặc các trường hợp nhập cảnh trong vòng 28 ngày nghi 

ngờ mắc COVID-19 để phối hợp cơ quan y tế triển khai xét nghiệm phát hiện sớm 

các trường hợp nhiễm biến thể Omicron (nếu có). 

12. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 

Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu Kinh tế Cửa 

khẩu và Khu/Cụm Công nghiệp:  

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung truyền thông công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, trong đó chú trọng đến biến thể Omicron theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế và cơ quan truyền thông. 

- Phát hiện sớm người nhập cảnh trái phép, các trường hợp 

tái nhiễm COVID-19 hoặc các trường hợp nhập cảnh trong vòng 28 ngày nghi 

ngờ mắc COVID-19 để phối hợp cơ quan y tế triển khai xét nghiệm phát hiện sớm 

các trường hợp nhiễm biến thể Omicron (nếu có). 

- Phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm bổ sung và tiêm 

nhắc vắc xin COVID-19 an toàn, hiệu quả đúng đối tượng theo chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch và hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động theo quy định của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế. 

13. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố  

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung truyền thông công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, trong đó chú trọng đến biến thể Omicron theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế và cơ quan truyền thông. 

- Triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện sớm người nhập cảnh trái phép, 

các trường hợp nhập cảnh trong vòng 28 ngày nghi ngờ mắc COVID-19 và trường 

hợp tái nhiễm COVID-19 để phối hợp cơ quan y tế triển khai xét nghiệm phát 

hiện sớm các trường hợp nhiễm biến thể Omicron (nếu có). 

- Tiếp tục rà soát trên địa bàn dân cư để vận động và tổ chức tiêm vắc xin 

COVID-19 cho những người chưa tiêm đầy đủ, nhất là những người lớn tuổi, 

người có bệnh nền; tăng cường, đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch tiêm bổ 

sung và tiêm nhắc vắc xin COVID-19 an toàn, hiệu quả đúng đối tượng theo quy 

định.  
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- Xây dựng kế hoạch tái lập các bệnh viện dã chiến ở cấp huyện; đồng thời 

chuẩn bị sẵn sàng tái khởi động các Khu cách ly tập trung ở cấp huyện. 

- Triển khai hiệu quả phần mềm hỗ trợ quản lý, điều trị F0 tại nhà; tiếp tục 

triển khai Trạm y tế lưu động tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa 

bàn. 

- Tổ chức đánh giá mức độ nguy cơ và cấp độ dịch trên địa bàn để báo cáo 

về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (thông qua Sở Y tế phụ trách 

tổng hợp) trước 16g thứ sáu hàng tuần. 

- Chỉ đạo cho các xã, phường thị trấn thực hiện tốt công tác giám sát, phát 

hiện, cách ly và xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến thể 

Omicron. 

15. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh) 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, địa phương tổ chức thực hiện 

triển khai kế hoạch tiêm liều bổ sung, tiêm nhắc vắc xin covid-19 theo kế hoạch 

số 4681/KH-SYT ngày 23/12/2021 do Sở Y tế ban hành. 

- Chủ trì, triển khai, điều phối lấy mẫu; tiếp nhận dữ liệu, thông tin mẫu xét 

nghiệm và trả lời kết quả XN-PCR cho các đơn vị y tế trong tỉnh. 

- Phối hợp viện Pasteur-TPHCM, chủ động lấy mẫu gửi viện thực hiện giải 

trình tự gen để kịp thời phát hiện biến thể/biến chủng mới. 

- Đội đáp ứng nhanh của tỉnh sẵn sàng phối hợp với đội đáp ứng nhanh của 

các huyện, thị xã, thành phố giám sát và xử lý kịp thời các trường hợp phát hiện 

nhiễm biến thể Omiron theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, tăng cường truyền 

thông hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ gây bệnh của biến thể 

Omicron,… đến người dân, cộng đồng được rõ để cùng nhau phòng, chống dịch. 

15. Bệnh viện và các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 

- Tổ chức phân luồng, sàng lọc tất cả các đối tượng đến cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, ca nghi nhiễm COVID-19, quản lý chặt chẽ, tránh 

lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tổ chức điều trị F0 theo mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19 theo Kế 

hoạch số 526/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh. 

- Các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 khi phát hiện trường hợp nhiễm 

biến thể Omiron, lập tức cách ly chuyển bệnh nhân sang khu điều trị riêng biệt, 

không để cùng phòng với các bệnh nhân khác.  

16. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Cử cán bộ tham gia tập huấn nâng cao năng lực điều trị; sẵn sàng tiếp nhận, 

phân tầng điều trị, đánh giá phân loại chuyển tuyến phù hợp; điều trị kịp thời, hạn 

chế chuyển biến nặng và tử vong. 

- Tổ chức lấy mẫu và gửi mẫu giải trình tự gen các trường hợp người nhập 

cảnh, đối tường nghi ngời nhiễm biến thể Omicron, ca tái nhiễm; lấy mẫu xét 
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nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, khi số lượng mẫu cần lấy vượt quá khả năng của 

đơn vị phải khẩn trương báo cáo về Tiểu ban Xét nghiệm để điều phối hỗ trợ. 

- Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc 

lại trên địa bàn huyện theo kế hoạch của Sở Y tế đã ban hành. 

- Thực hiện giám sát các trường hợp nhập cảnh, giám sát dịch tễ COVID-19 

chùm ca bệnh, ổ dịch, bệnh nhân nặng, tử vong. Khi phát hiện có sự bất thường 

phải báo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để kịp thời xử lý. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

(qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để chỉ đạo, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo) 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo AG, Đài PT&TH AG; 

- VP.UBND tỉnh: CVP, PCVP; 

- Trung tâm KSBT tỉnh (CDC); 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thanh Bình 
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